
Statut a pravidla soutěže „SOLO: Star wars story“ 
 
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „SOLO: Star wars story“ 
(dále jen „soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který upravuje pravidla uvedené soutěže ve 
vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.  
 
1. Pořadatel soutěže  
 
Pořadatelem soutěže je společnost Renault Česká republika, a. s., se sídlem Praha 8, IBC Pobřežní 3, 
PSČ 180 00, IČ: 601 92 801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
B, vložka 2277 (dále jen „Pořadatel“).  
 
2. Termín a místo konání soutěže  
 
Soutěž se bude konat na území České republiky v termínu od 7. 5. 2018 do 11. 6. 2018 včetně (dále 
jen „doba konání soutěže“).  
 
3. Účastníci soutěže  
 
Účastníkem soutěže se může stát výhradně svéprávná fyzická osoba starší 18 let s pobytem a 
doručovací adresou na území České republiky (dále také "účastník" nebo "soutěžící"), která splňuje 
níže popsané podmínky účasti v soutěži.  
 
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže. Dále jsou ze soutěže vyloučeni 
zaměstnanci všech s Pořadatelem na soutěži spolupracujících agentur a společností a jakékoli další 
osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže, jakož i jim osoby blízké. V případě, že 
se výhercem stane osoba, která nesplňuje podmínky tohoto článku, výhra se nepředá. Za osobu blízkou 
jsou považovány osoby uvedené v § 22, zákona č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění.  
 
Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na 
spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která 
dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla 
nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem. 
 
Soutěže se může každý soutěžící zúčastnit pouze 1x. Duplicitní záznamy budou ze soutěže vyřazeny.  
 
4. Partneři soutěže  
 
Partnery soutěže jsou autorizovaní prodejci Renault na území České republiky, jejich seznam je uložen 
u Pořadatele soutěže a rovněž na www.renault.cz (dále rovněž jen samostatně jako „autorizovaný 
prodejce Renault“ nebo společně jako „autorizovaní prodejci Renault“). 
 
5. Princip a podmínky soutěže  
 
Účastník se do soutěže zapojí tím, že v průběhu doby konání soutěže splní následující podmínky:  

 Řádně vyplní online soutěžní formulář, který nalezne na www.renault.cz.  

 Vytiskne si unikátní kód, který získá ihned po vyplnění online soutěžního formuláře. 

 Osobně navštíví jakéhokoliv autorizovaného prodejce Renault na území České 
republiky, sdělí mu svůj unikátní kód a autorizovaný prodejce Renault mu následně 
potvrdí účast v soutěži ve svém systému.  

 
Po uplynutí doby trvání soutěže bude výherce vylosován. Podmínkou zařazení do losování je potvrzená 
účast v systému ze strany autorizovaného prodejce Renault. 
Pořadatel není odpovědný za chybné doručení nebo nedoručení registrace prostřednictvím 
autorizovaného prodejce Renault. 
 
6. Výhry v soutěži a jejich uplatnění  
 
VÝHRY V SOUTĚŽI 

http://www.renault.cz/


1. cena (dále také hlavní 
výhra): 

Vypůjčení vozidla Renault KADJAR v přibližné hodnotě 
600 000 Kč (v závislosti na dostupném exempláři) na jeden 
kalendářní měsíc zdarma. Termín začátku výpůjčky se stanoví 
dle preferencí výherce a disponibility vozu na straně Pořadatele, 
maximálně však do 30.6.2019. 

2. cena: LEGO Kessel Run Millennium FalconTM (v přibližné hodnotě 3500 
Kč) 

3 - 12. cena: Millennium FalconTM powerbanka (v přibližné hodnotě 1000 Kč) 

13 - 17. cena: Batoh Renault KADJAR (v přibližné hodnotě 2200 Kč) 

18.- 27. cena: Model Renault KADJAR (v přibližné hodnotě 350 Kč) 

 
 
 
LOSOVÁNÍ 
 
Výhru v soutěži získá 1. – 27. vylosovaný účastník soutěže. Losuje se sestupně od 1. ceny (hlavní) po 
27. cenu. Vylosování výherců proběhne v sídle pořadatele (IBC Pobřežní 3, Praha 8) po skončení 
soutěže, nejpozději však do 30.6.2018, pod dohledem notáře a za účasti 2 zástupců Pořadatele. 
 
Z losování bude pořízen videozáznam, který bude k dispozici na sociálních sítích (Facebook Renault 
Česká republika).  
 
Po ukončení registrace do soutěže předá Pořadatel databázi účastníků, tzn. seznam úspěšně 
zaregistrovaných soutěžících, kteří splnili podmínky soutěže, své smluvní agentuře, která následně 
seznam upraví do formátu určeného pro losování - papírové lístky se jménem účastníka, které budou 
přítomny v losovacím osudí v okamžiku losování výhry.  
 
Z osudí bude vylosováno celkem 27 výherců. 27 vylosovaných výherců bude do 3 pracovních dnů po 
vylosování kontaktováno Pořadatelem a to za pomoci kontaktních údajů uvedených během registrace. 
Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte e-mail či nepřijme telefonát s oznámením o 
výhře/nereaguje na něj, ani pokud tyto kontaktní údaje nebudou funkční, nebo v případě, že výherce 
odmítne výhru přijmout, případně nepotvrdí během ověřovací komunikace, že se soutěže zúčastnil, 
nebo splnil podmínky. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl e-
mail či nepřijmul telefonát s oznámením o výhře od Pořadatele, nebo nereagoval zpět. V případě, že se 
výherce neozve Pořadateli zpět do 3 dnů od zaslání e-mailu či provedeného neúspěšného telefonátu, 
nárok na výhru zaniká a výhra nebude pořadatelem výherci předána. 
 
UPLATNĚNÍ VÝHRY:  
 
Předání předmětu hlavní výhry proběhne dle dohody s výhercem prostřednictvím prodejní sítě Renault. 
Další výhry budou zaslány prostřednictvím služeb České pošty. 
 
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.  
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhru není možné alternativně 
vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.  
 
7. Informace o zpracování osobních údajů  
 
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla 
bezvýhradně dodržovat.  

Správce osobních 
údajů  Renault Česká republika, a.s., IČ: 601 92 801  

Kontakt na správce 
osobních údajů  

V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich 
osobních údajů, můžete se na nás obrátit: 

 písemně: na adresu Praha 8, IBC Pobřežní 3, PSČ 180 00 



 e-mailem: infocentrum@renault.cz  

Účely zpracování 
osobních údajů a 
právní základy 
zpracování  

Účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, a právní základy jejich 
zpracování jsou následující:  

 odesláním soutěžního formuláře jste nám udělil/a souhlas s použitím 
Vašich osobních údajů k účelům administrace soutěže (evidence 
přihlášených soutěžících, zpracování podkladů pro losování, 
kontaktování výherců), 

 pořízení zvukových a obrazových záznamů od okamžiku vyhlášení 
výherců do předání výher – s tímto zpracováním dali výherci souhlas 
účastí v soutěži,  

 v případě výherců soutěže budeme používat pořízené zvukové a 
obrazové záznamy k marketingovým účelům Pořadatele, neboť je to 
nezbytné pro účely jeho oprávněných zájmů. Oprávněný zájem 
Pořadatele, v kontextu soutěže, kdy výherce hlavní ceny získává na 
jeden měsíc vůz v celkové přibližné hodnotě 600 000 Kč vč. DPH, 
spočívá v použití pořízených zvukových a obrazových záznamů 
výherce k marketingovým účelům Pořadatele. 

Příjemci osobních 
údajů  

 Smluvní partneři v rámci autorizované sítě prodejců a servisů Renault, 
seznam je uložen u Pořadatele soutěže a rovněž na www.renault.cz.  

 Dodavatel služeb, smluvní agentura Lion Communications s.r.o., IČ 
27384802, která nám seznam úspěšně zaregistrovaných soutěžících 
upraví do formátu určeném pro losování - papírové lístky se jménem 
účastníka, které budou přítomny v losovacím osudí v okamžiku 
losování výhry. 

 Dodavatel služeb, smluvní agentura OMNIO DIGITAL s.r.o., IČ 
28412494, která vytvořila soutěžní webové stránky a zpracovává 
databázi přihlášených účastníků. 

Vaše práva v 
souvislosti se 
zpracováním osobních 
údajů  

Do 25. května 2018, máte právo na:  

 odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, 

 informace o zpracování Vašich osobních údajů, 

 to nás požádat o vysvětlení a/nebo nás vyzvat k odstranění 
protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci 
osobních údajů, pokud byste se domnívali či zjistili, že Vaše osobní 
údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a 
osobního života nebo v rozporu se zákonem, 

 na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Kontaktní 
údaje: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). 
ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých 
najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci). 

Od 25. května 2018 máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo 
na: 

 odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (aniž je tím dotčena 
zákonnost zpracování založená před jeho odvoláním), 

 přístup k osobním údajům, 

 opravu osobních údajů, 

 výmaz osobních údajů, 

http://www.uoou.cz/


 žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů, 

 přenositelnost osobních údajů, 

 vznesení námitky proti zpracování osobních údajů (výherci soutěže ve 
vztahu k dalšímu použití záznamů pořízených od okamžiku vyhlášení 
výherců do předání výher), 

 na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Kontaktní 
údaje: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). 
ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých 
najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci). 

Musím společnosti 
Renault Česká 
republika, a.s. své 
osobní údaje 
poskytnout? 

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů v 
rozsahu dle tohoto Statutu a pravidlech soutěže „SOLO: Star wars Story“ je 
však podmínkou Vaší účasti v soutěži. 
V případě, že během trvání soutěže odvoláte souhlas se zpracováním Vašich 
osobních údajů pro účely administrace soutěže, tak budeme nuceni Vás ze 
soutěže vyřadit. 

Jak dlouho budou mé 
osobní údaje u 
společnosti Renault 
Česká republika, a.s. 
uloženy? 

Vaše osobní údaje budou:  

 pro účely administrace soutěže zpracovávány do skončení soutěže; 

 zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže budou zpracovávány 
pro marketingové účely po dobu 5 let od ukončení soutěže. 

 
Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů najdete na https://www.renault.cz/pravni-
informace.html. 
 
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a 
násl. zákona č. 89/2012 občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jméno, příjmení a město bydliště 
výherců soutěže v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v 
souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány i zvukové a 
obrazové záznamy výherců soutěže, a zveřejňovány či jinak zpracovávány po dobu 5 let od ukončení 
soutěže.  
Účastí v soutěži dávají soutěžící Pořadateli svolení s pořizováním zvukových a obrazových záznamů a 
to od okamžiku vyhlášení vítězů do okamžiku předání výher, každý výherce je povinen poskytnout 
Pořadateli veškerou potřebnou součinnost k pořízení takovýchto záznamů. 
Pořadatel bude záznamy používat pro marketingové účely spočívající zejména v podpoře značky 
Renault a prodeje produktů a služeb Pořadatele a autorizovaných prodejců Renault. 
Vzhledem ke kontextu této soutěže Pořadatel bude záznamy používat výše uvedeným způsobem na 
základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), neboť toto použití považuje za nezbytné pro ochranu 
svých zájmů. 
V případě, že bude mít výherce vůči tomuto zpracování výhrady z důvodů týkajících se jeho konkrétní 
situace, může u Pořadatele vznést proti tomuto zpracování námitku ve smyslu čl. 21 GDPR. 
 
8. Další ustanovení  
 
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její 
pravidla.  
 
Vymáhání účasti v soutěži či soutěžní výhry soudní cestou je vyloučeno.  
 
V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve 
formě dodatku a zveřejněno stejným způsobem jako tato pravidla soutěže. Účinnost této změny nastává 
okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.  
 
Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv 
jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.  

http://www.uoou.cz/


 
Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou 
informace o soutěži uveřejněny.  
 
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající 
hodnoty a měnit podmínky a lhůty předání výhry v případě, že výhra nebude k dispozici tak, aby mohla 
být výhercům předána v souladu s pravidly soutěže.  
 
Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.renault.cz, zároveň jsou uložena v písemné 
podobě v sídle Pořadatele soutěže a jsou k nahlédnutí u všech autorizovaných prodejců Renault.  
 
Tato pravidla jsou platná ode dne jejich vyhlášení, a účinná ode dne zahájení soutěže, tj. od 7. 5. 2018. 


